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Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, no Auditório do Edifício da 

Resinagem, reuniu extraordinariamente a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a 
presidência da Presidente, Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, com a presença dos seguintes 
Senhores Vereadores:  
 

• Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

• Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

• Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

• Lara Marques Lino; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 
A Sr.ª Presidente abriu a reunião pelas 09:30 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
    

Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na votação 
dos assuntos objeto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na deliberação se 
mencione expressamente a causa do impedimento. 

 

 
  

 
 

ORDEM DO DIA 

 
 

DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 

1. “EXECUÇÃO DE PASSAGEM HIDRÁULICA NA RUA DA PASSAGEM EM VIEIRA DE LEIRIA 

– CONSULTA PRÉVIA Nº 06/2021” – APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE 
PARA A EXECUÇÃO DA OBRA E NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DE SEGURANÇA E 
SAÚDE EM OBRA. 

2. “REPARAÇÃO E REFORÇO DA ESTRUTURA DA COBERTURA DA ALA SUL DO EDIFÍCIO 
DA IVIMA– CP Nº 04/2021” – APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA 
A EXECUÇÃO DA OBRA E NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE 
EM OBRA. 

3. “REPARAÇÃO DO SISTEMA DE AVAC DO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA 
GRANDE – CP Nº 12/2021” – APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA 
A EXECUÇÃO DA OBRA E NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE 
EM OBRA. 

 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

4. Adenda ao contrato 75/2021 - Rede de Abastecimento de Água de Picassinos, 
Pedrulheira e Tojeira de Picassinos - Fase 1 

5. Execução de ramais de saneamento e de água na rua do Cais e rua Casal das 
Raposas em Vieira de Leiria – Concurso Público n.º 20/2021. Adjudicação. 

6. CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL, A ER 242-2 E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA 
PORTELA. CEDÊNCIA DE 66,40M² DE TERRENO DE NOÉMIO MENDES RODRIGUES 
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Antes de entrar na ordem do dia a Sr.ª Presidente apresentou dois votos de pesar pelo 
falecimento da Professora Maria Fernanda Pinto e do antigo Presidente da República, 
Dr. Jorge Sampaio. 
Apesar de se tratar de uma reunião extraordinária, todos os membros do executivo 
concordaram com os mencionados Votos de Pesar, cujo conteúdo se passa a 
reproduzir, e que foram aprovados por unanimidade: 
 

VOTO DE PESAR 
MARIA FERNANDA PINTO 

 
É um tempo da cidade e da cidadania; da cidade incrustada na 
modernidade de um urbanismo que não descura, pelo contrário, 
respeita o muito de envolvimento ainda rural, é certo que sem o 
bucolismo da lírica, mas ainda assim encantando-nos nos 
matizes de uma paisagem que não nos pode fugir. 
É desta Marinha Grande que eu gosto! Na diversidade das suas 
realidades... também das suas virtualidades, no que este 
conceito engloba de capacidades para ir mais além. 

(Maria Fernanda Pinto, Jornal da Marinha Grande, 2005) 

 
613 - A Câmara Municipal da Marinha Grande, reunida extraordinariamente neste dia, tendo 
tomado conhecimento do falecimento da Professora Fernanda Pinto faz conhecer 
publicamente o seu profundo e sincero pesar pelo desaparecimento desta insigne Munícipe 
que, além de Pedagoga e Educadora de sucessivas gerações, nomeadamente, na Freguesia 
de Vieira de Leiria, foi ainda a Primeira Mulher eleita para exercer um cargo autárquico no 
Município, como Vereadora da Câmara Municipal, em 1976. 
 
Maria Fernanda Pinto esteve assim à frente do seu tempo, quando as Mulheres não tinham 
ainda o devido reconhecimento na Sociedade, nomeadamente na Política, assumindo com 
coragem uma candidatura em defesa dos ideais de Abril, da Liberdade, da Democracia e 
igualmente da emancipação das Mulheres e da Igualdade de Género. 
 
A Câmara Municipal associa-se ao luto da sua Família, dos seus amigos e da Freguesia de 
Vieira de Leiria, convicta de que o seu exemplo perdurará na Memória coletiva de todos e de 
que o seu ativismo social e político será sempre um exemplo presente, particularmente, 
naqueles que hoje dão continuidade ao legado daqueles que construíram o Portugal livre e 
democrático, entre os quais figura a Professora Maria Fernanda Pinto como uma das 
principais obreiras no nosso Concelho. 
 
A Câmara Municipal, ciente da sua singular relevância política e social na história recente do 
concelho, aprovará oportunamente a atribuição do nome da Professora Maria Fernanda 
Pinto a um espaço público, digno e que dignifique a sua Memória, na Freguesia de Vieira de 
Leiria. 
 
Este voto é aprovado por UNANIMIDADE sendo dirigido à Família e à Junta de Freguesia de 
Vieira de Leiria. 
 
Marinha Grande, 13 de setembro de 2021. 

 
Cidália Ferreira – Presidente da Câmara Célia Guerra – Vereadora PS 
Alexandra Dengucho – Vereadora CDU-PCP  
Aurélio Ferreira – Vereador MpM 
Carlos Caetano – Vereador Independente 
Lara Lino – Vereadora CDU-PCP 
Ana Alves – Vereadora MpM 
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VOTO DE PESAR 

 
JORGE SAMPAIO 

 
614 - A Câmara Municipal da Marinha Grande, reunida extraordinariamente nesta data, 
decorrendo ainda o Luto Nacional, decretado pelo Governo e promulgado pelo Presidente da 
República, pelo falecimento de Jorge Sampaio, Presidente da República entre 1996 e 2006, 
manifesta o seu sincero pesar pelo seu desaparecimento. 
 
A Câmara Municipal presta a sua homenagem ao Homem que foi Cidadão, Político, Autarca 
e mais alto Magistrado da Nação. 
 
A Câmara Municipal presta a sua homenagem ao Defensor da Liberdade, quando ela não 
era ainda um direito adquirido em Portugal, quando liderou a revolta estudantil universitária 
em Lisboa e quando no exercício da advocacia defendeu nos tribunais diversos presos 
políticos; 
 
A Câmara Municipal presta a sua homenagem ao governante e autarca, tendo presidido à 
Câmara Municipal de Lisboa, para a qual foi eleito em dois mandatos consecutivos, e onde 
promoveu o diálogo e a concertação social e política; 
 
A Câmara Municipal presta a sua homenagem ao Presidente da República que exerceu a 
sua Magistratura sob o lema «Um por todos e todos por um» e convicto de que «não há 
portugueses dispensáveis». 
 
A Câmara Municipal presta a sua homenagem ao Cidadão que, mesmo quando a idade 
recomendava algum distanciamento, nunca deixou de se empenhar na defesa dos Princípios 
e das Causas sociais tendo presente que «a solidariedade não é uma opção» é um dever 
ético e moral, e assim foi nos últimos anos e até ao último dia o porta-voz em Portugal e na 
Comunidade Internacional dos Refugiados e dos Migrantes, em especial daqueles que 
menos oportunidades têm para reconstruir a sua vida. 
 
À sua Esposa, Filhos, Irmão e demais Família e Amigos, 
 
À Presidência da República, que serviu, 
 
Ao Partido Socialista, que militou e liderou, 
 
A Câmara Municipal da Marinha Grande endereça a suas sentidas condolências. 
 
Marinha Grande, 13 de setembro de 2021 
 
Cidália Ferreira – Presidente da Câmara 
Célia Guerra – Vereadora PS 
Alexandra Dengucho – Vereadora CDU-PCP  
Aurélio Ferreira – Vereador MpM 
Carlos Caetano – Vereador Independente 
Lara Lino – Vereadora CDU-PCP 
Ana Alves – Vereadora MpM 
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ORDEM DO DIA 
 
 
 
DIVISÃO DE QUALIDADE DE VIDA 
 
OBRAS MUNICIPAIS 
 
 

1. “EXECUÇÃO DE PASSAGEM HIDRÁULICA NA RUA DA PASSAGEM EM VIEIRA DE 
LEIRIA – CONSULTA PRÉVIA Nº 06/2021” – APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA 
E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA E NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DE 
SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA. 

 
615 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária 
“CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, SA”, para a execução da obra designada por 
“EXECUÇÃO DE PASSAGEM HIDRÁULICA NA RUA DA PASSAGEM EM VIEIRA DE 
LEIRIA”. 

 
Presente informação da DQV, com a ref.ª 08PG2021, de 7 de setembro, que se dá por 
integralmente reproduzida, que atesta que o Plano de Segurança e Saúde apresentado se 
encontra em condições de ser aprovado, devendo o referido plano ser atualizado, sempre 
que no decurso da empreitada se verifique que as condições iniciais de execução de tarefas 
sejam alteradas, ou identificados novos riscos. 

 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do artigo 12, 
n.º 1, do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada de 
“EXECUÇÃO DE PASSAGEM HIDRÁULICA NA RUA DA PASSAGEM EM VIEIRA DE 
LEIRIA”, em que é cocontratante a firma “CONSTRUÇÕES ANTÓNIO LEAL, SA”, 
delibera aprovar o Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 

 
Mais delibera designar como Coordenador de Segurança o técnico Pedro Gomes, de 
acordo com o artigo 9º, n.º 2, do Decreto – Lei N.º 273/2003, de 29 de outubro. 

 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 

2. “REPARAÇÃO E REFORÇO DA ESTRUTURA DA COBERTURA DA ALA SUL DO 
EDIFÍCIO DA IVIMA– CP Nº 04/2021” – APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E 
SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA E NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DE 
SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA. 

 
616 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária 
“ARUNCALIS, L.DA”, para a execução da obra designada por “REPARAÇÃO E REFORÇO 
DA ESTRUTURA DA COBERTURA DA ALA SUL DO EDIFÍCIO DA IVIMA”. 

 
Presente informação da DQV, com a ref.ª 06PG2021, de 18 de agosto, que se dá por 
integralmente reproduzida, que atesta que o Plano de Segurança e Saúde apresentado se 
encontra em condições de ser aprovado, devendo o referido plano ser atualizado, sempre 
que no decurso da empreitada se verifique que as condições iniciais de execução de tarefas 
sejam alteradas, ou identificados novos riscos. 
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Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do artigo 12, 
n.º 1, do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada de 
“REPARAÇÃO E REFORÇO DA ESTRUTURA DA COBERTURA DA ALA SUL DO 
EDIFÍCIO DA IVIMA”, em que é cocontratante a firma “ARUNCALIS, L.DA”, delibera 
aprovar o Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 

 
Mais delibera designar como Coordenador de Segurança o técnico Pedro Gomes, de 
acordo com o artigo 9º, n.º 2, do Decreto – Lei N.º 273/2003, de 29 de outubro. 

 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

3. “REPARAÇÃO DO SISTEMA DE AVAC DO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA 
GRANDE – CP Nº 12/2021” – APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA 
A EXECUÇÃO DA OBRA E NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE 
EM OBRA. 

 
617 - Presente Plano de Segurança e Saúde, apresentado pela firma adjudicatária “M. 
MARQUES CRESPO, L.DA”, para a execução da obra designada por “REPARAÇÃO DO 
SISTEMA DE AVAC DO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA GRANDE”. 

 
Presente informação da DQV, com a ref.ª 07PG2021, de 19 de agosto, que se dá por 
integralmente reproduzida, que atesta que o Plano de Segurança e Saúde apresentado se 
encontra em condições de ser aprovado, devendo o referido plano ser atualizado, sempre 
que no decurso da empreitada se verifique que as condições iniciais de execução de tarefas 
sejam alteradas, ou identificados novos riscos. 

 
Assim, a Câmara Municipal, em conformidade com o proposto pelos serviços e nos 
termos do artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei N.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e do artigo 12, 
n.º 1, do Decreto – Lei N.º 273/03, de 29 de outubro, no âmbito da empreitada de 
“REPARAÇÃO DO SISTEMA DE AVAC DO CENTRO EMPRESARIAL DA MARINHA 
GRANDE”, em que é cocontratante a firma “M. MARQUES CRESPO, L.DA”, delibera 
aprovar o Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra. 

 
Mais delibera designar como Coordenador de Segurança o técnico Pedro Gomes, de 
acordo com o artigo 9º, n.º 2, do Decreto – Lei N.º 273/2003, de 29 de outubro. 

 
A deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 

 

 
 
DIVISÃO JURÍDICA E DE APOIO 
 
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS 

 
 

4. “Adenda ao contrato 75/2021 - Rede de Abastecimento de Água de Picassinos, 
Pedrulheira e Tojeira de Picassinos - Fase 1 

 
618 - Presente informação I/1704/2021, de 2021-09-06, da Divisão Jurídica e de Apoio, com 
a seguinte teor: 
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“Tendo presente que o prazo de execução, de 180 dias, do contrato identificado bem como 
que este foi celebrado em 7 de julho último, a sua conclusão ocorrerá já em 2022. 
 
Aprovada a revisão aos Instrumentos previsionais de 2021, que contempla o reforço da 
dotação da ação do PPI no ano de 2022, onde se inclui a presente empreitada, cumpre 
introduzir no texto contratual, por meio de adenda, a referência à plurianualidade da 
despesa, em cumprimento do disposto na alínea h) do n.º 1 do artigo 96.º do CCP : “ h) Se 
for o caso, a classificação orçamental da dotação por onde será satisfeita a despesa inerente 
ao contrato, a realizar no ano económico da celebração do mesmo ou, no caso de tal 
despesa se realizar em mais de um ano económico, a indicação da disposição legal 
habilitante ou do plano plurianual legalmente aprovado de que o contrato em causa constitui 
execução ou ainda do instrumento, legalmente previsto, que autoriza aquela repartição de 
despesa; (…)" 
 
Para o efeito, junto a referida adenda, a qual submeto à apreciação da Câmara Municipal, 
nos termos dos artigos 98º e 36º do Código dos Contratos Públicos (CCP), órgão 
competente para sua aprovação, conforme resulta da leitura conjugada do artigo 18.º, n.º 1, 
alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de junho e com o artigo 33. º, n. º 1, alínea f), do 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n. º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua versão atual. 
Refira-se, ainda, que de acordo com os artigos 100. º a 106. º do CCP, a minuta da Adenda 
ao contrato inicial deverá ser notificada ao cocontraente para que se pronuncie sobre o 
respetivo teor, seguindo-se as demais formalidades legalmente impostas tendentes a sua 
outorga.” 
 
A Câmara Municipal depois de analisar a referida informação e concordando com a 
mesma, nos termos dos artigos 98º e 36º do Código dos Contratos Públicos (CCP), e à 
luz da leitura conjugada do artigo 18.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 
de junho e com o artigo 33. º, n. º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n. º 75/2013, de 12 de setembro, na sua versão atual, 
delibera:  
 
- Aprovar a minuta de adenda ao contrato 75/2021 - Rede de Abastecimento de Água 
de Picassinos, Pedrulheira e Tojeira de Picassinos - Fase 1, que se encontra em anexo 
e que aqui se dá por integralmente reproduzida; 
 
- Notificar o cocontraente para que se pronuncie sobre o respetivo teor, de acordo 
com os artigos 100. º a 106. º do Código dos Contratos Públicos (CCP). 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

5. Execução de ramais de saneamento e de água na rua do Cais e rua Casal das 
Raposas em Vieira de Leiria – Concurso Público n.º 20/2021. Adjudicação. 

 
619 - Presente processo de concurso para adjudicação da empreitada “Execução de ramais 
de saneamento e de água na rua do Cais e rua Casal das Raposas em Vieira de Leiria”, 
constituído por relatório final, propondo a adjudicação da empreitada ao concorrente António 
Emílio Gomes & Filhos, Lda, pelo valor de 15.055,00€ (quinze mil e cinquenta e cinco euros), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 15 dias. 
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A Câmara Municipal, depois de analisar aqueles documentos e concordando com os 
fundamentos de fato e de direito dos mesmos, e tendo sido realizada audiência prévia, 
delibera adjudicar à proposta apresentada pelo concorrente “António Emílio Gomes & 
Filhos, Lda”, pelo valor de 15.055,00€ (quinze mil e cinquenta e cinco euros), acrescido 
de IVA à taxa legal em vigor e prazo de execução de 15 dias, a empreitada de 
“Execução de ramais de saneamento e de água na rua do Cais e rua Casal das 
Raposas em Vieira de Leiria”, de acordo com os artigos 148.º, 73.º n.º 1 e 36.º, n.º 1, 
todos do Código dos Contratos Públicos, em conjugação com o artigo 18.º, n.º 1, 
alínea b), do Decreto-Lei nº. 197/99, de 08 de junho e com o artigo 33.º, n.º 1, alínea f), 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual. 
Delibera ainda, aprovar a minuta do contrato a celebrar, nos termos do artigo 98.º, n.º 
1, do Código dos Contratos Públicos, que se dá por integralmente reproduzida. 
 
Mais delibera designar como diretora de fiscalização o eng.º Antero Faria, coadjuvado 
pela eng.ª Mónica Cruz, nos termos do artigo 344.º, nº.2, do Código dos Contratos 
Públicos e designar como gestor do contrato, o eng.º Luis Batateiro, nos termos do 
artigo 290.º-A do mesmo diploma normativo. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 
 

6. CICLOVIA ENTRE A ZONA INDUSTRIAL, A ER 242-2 E REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA 
PORTELA. CEDÊNCIA DE 66,40M² DE TERRENO DE NOÉMIO MENDES RODRIGUES 

 
620 - Para a execução da ciclovia entre a Zona Industrial, a ER 242-2 e requalificação da rua 
da Portela, foram realizados os contactos necessários à efetivação do acordo tendo-se nesta 
sequência elaborado a ficha de contacto, que foi assinada pelos intervenientes, para 
cedência de terreno necessário do prédio urbano propriedade de Noémio Mendes Rodrigues, 
NIF 127 212 094, que confronta a norte com Joaquim da Silva Carlos, a sul com herdeiros de 
António da Silva Branco, a nascente com Noémio Mendes Rodrigues e a Poente com 
estrada, inscrito na respetiva matriz sob o artigo n.º 10493.  
 
O proprietário do imóvel, concordou com a cedência do terreno de 66,40m², solicitando que a 
área cedida para domínio público tenha como contrapartida a execução do muro, igual ao da 
sua moradia sita na rua do Corgo Norte, com 0,80m em alvenaria e 0,70m de gradeamento, 
e portão de correr manualmente com 3,00m, no novo alinhamento. 
 
A Câmara depois de analisar o assunto delibera ratificar a negociação da cedência de 
parcela de terreno de 66,40m², do prédio propriedade de Noémio Mendes Rodrigues, 
inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o artigo n.º 10493, que confronta a norte 
com Joaquim da Silva Carlos, a sul com herdeiros de António da Silva Branco, a 
nascente com Noémio Mendes Rodrigues e a Poente com rua do Corgo Norte, para a a 
execução da ciclovia entre a Zona Industrial, a ER 242-2 e requalificação da rua da 
Portela, que passa a integrar o domínio público, obrigando-se à execução do muro, 
igual ao da sua moradia sita na rua do Corgo Norte, com 0,80m em alvenaria e 0,70m 
de gradeamento, e portão de correr manualmente com 3,00m, no novo alinhamento, 
conforme consta da ficha anexa elaborada pelos nossos Serviços Técnicos, assinada 
pelo proprietário e pelo à data Sr. Vice-Presidente Carlos Alexandre de Carvalho 
Caetano, e que aqui se dá por reproduzida, devendo o proprietário, na sequência desta 
cedência, promover a atualização da respetiva área junto dos serviços públicos 
competentes. 
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Mais delibera emitir a correspondente certidão. 
 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
 

 
 

 

 

E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 09:45 horas. 
 
 

Todas as deliberações foram aprovadas em minuta, no final da reunião, tendo sido 
assinadas, após aprovação, pela Presidente e pela secretária da reunião.  
 
 
No final foi elaborada esta ata, que eu, Maria Fernanda Carvalho Vaz, Coordenadora 
Técnica, vou assinar, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 

 
 

A Secretária da reunião, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em cumprimento do disposto no n.º 7 do artigo 4.º do Regimento da Câmara Municipal da Marinha Grande, 
foi efetuada a gravação de áudio e vídeo da presente reunião, que se encontra disponível ao público na 
página de Internet do Município.  

 

 
 


